
 

Sąd Rejonowy w Puławach 

 
 

Sąd Rejonowy w Puławach,  
 
w skrócie Sąd, znajduje się w mieście Puławy, przy ulicy 
Lubelskiej 7 i Al. Partyzantów 6A  
 
 

Kto kieruje sądem?  
 
Sądem kieruje:  
• • Prezes Sądu  
• • Dyrektor Sądu  
 
 

Kto pracuje w Sądzie?  
 
W Sądzie pracują:  
• • Sędziowie  
• • Asesorzy  
• • Referendarze  
• • Asystenci sędziów  
• • Kuratorzy  
• • Urzędnicy  

• • Inni pracownicy  
 
 
Czym zajmuje się Sąd?  
 
Sąd rozstrzyga spory i konflikty prawne, a także decyduje o 
przysługujących Tobie prawach i obowiązkach  
 

 

 

 

 



 

Sąd Rejonowy w Puławach ul. Lubelska 7 

 

Jak jest przystosowany Sąd do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami?  

Przy wejściu do Sądu na ul. Lubelskiej 7 znajdują się:  

• Biuro podawcze  

• Czytelnia akt ? 

 

 

Sąd posiada:  

• Łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych  

 

Gdzie znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych? 

 Na parterze. 

 

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Sądem możesz:  

• Napisać list i wysłać go na adres Sąd Rejonowy w Puławach ul. Lubelska 

7, 24-100 Puławy 

• Napisać pismo i dostarczyć je do Biura podawczego, które znajduje się na 

parterze przy wejściu do Sądu  

• Napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail biuro@pulawy.sr.gov.pl 

• Zadzwonić na numer telefonu (81) 888 93 00 – sprawy karne, sprawy 

wieczystoksięgowe, księgowość, oddział administracyjny. 

• Przyjść do Sądu do Biura Obsługi Interesantów, które znajduje się w 

pokoju numer 1 na parterze Sąd otwarty jest dla Ciebie od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

 



 

Sąd Rejonowy w Puławach ul. Partyzantów 6A 

 

Jak jest przystosowany Sąd do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?  

 

Przy wejściu do Sądu znajdują się:  

• Punkt Informacyjny Wydziału Cywilnego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, 

Wydziału Pracy  

• Czytelnia akt  

 

 

Sąd posiada:  

• System wspomagający słyszenie dla osób słabosłyszących  

 

Gdzie znajduje się system wspomagania słyszenia?  

W Punkcie Obsługi Interesanta 

 

• Łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych  

 

Gdzie znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych? 

 Na parterze. 

 

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Sądem możesz:  

• Napisać list i wysłać go na adres Sąd Rejonowy w Puławach ul. Lubelska 

7, 24-100 Puławy 

• Napisać pismo i dostarczyć je do Biura podawczego, które znajduje się na 

parterze przy wejściu do Sądu ul. Lubelska 7 



• Napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail biuro@pulawy.sr.gov.pl 

• Zadzwonić na numer telefonu (81) 888 55 85: 

   w. 1 – sprawy cywilne,  

               w. 3 – sprawy rodzinne i nieletnich i sprawy pracy 

               w. 5 – kuratorzy karni 

               w. 6 – kuratorzy rodzinni 

• Przyjść do Sądu do Punktu Obsługi Interesantów, które znajduje się w 

pokoju numer 002 na parterze  

 

 

Sąd otwarty jest dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach: 

Poniedziałek: od 7:30 do 18:00. 

Od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30 

 

 

 


